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4ο Διαγώνισμα Β’ Γυμνασίου 

Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 

Διάρκεια Εξέτασης 2 ώρες 

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………. 

Θέμα 1ο 

Α.Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

 Πίεση ονομάζουμε το     ..........................  της δύναμης που ασκείται   ...............  σε μια 

επιφάνεια προς  το    .................     της επιφάνειας αυτής. Μονάδα μέτρησης της πίεσης στο 

S.I. είναι  ...................... Η πίεση που ασκεί ένα υγρό που ισορροπεί λέγεται   ...................  

πίεση και οφείλεται στο    ............   του υγρού.  Η πίεση που ασκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας 

λέγεται  .....................  πίεση και οφείλεται στο ....................  του αέρα.  

Β. α. Πώς ορίζουµε το έργο W µιας δύναµης; Ποια η µονάδα του έργου στο SI;  

β. Να υπολογιστεί το έργο W µιας δύναµης F=15N, η οποία µετακινεί ένα σώµα που αρχικά 

ηρεµούσε σε λείο οριζόντιο επίπεδο, µετά από µετατόπιση ∆χ=10m. 

 

 

Θέμα 2ο 

 

 

Το σφαιρίδιο Σ ισορροπεί µε το τρόπο που φαίνεται 

στο σχήµα. Αν για τις κάθετες µεταξύ τους δυνάµεις 

w και F είναι w = 8N και F =6N , να υπολογίσεις το 

µέτρο της τάσης Τ του νήµατος. 
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Θέμα 3ο 

Α. Τι ονοµάζουµε µηχανική ενέργεια ενός σώµατος; Πότε αυτή διατηρείται σταθερή; 

Β. Μία µπάλα που έχει µάζα m = 1 kgr κινείται µε ταχύτητα v = 8 m/sec σε ύψος h = 7 m 

από το έδαφος. Να υπολογίσετε τη δυναµική, κινητική και µηχανική της ενέργεια ως προς 

το έδαφος. (∆ίνεται g = 10 m/sec2). 

 

Θέμα 4ο 

Ένας ποδηλάτης κινείται με ευθύγραμμη οµαλή κίνηση µε ταχύτητα 5 m/s. 

 α) Να βρείτε τη μετατόπιση του ποδηλάτη για χρονικό διάστηµα ∆t = 7 s 

β) Τι χρόνο χρειάζεται για να διανύσει 1 km 

γ) Ποιά είναι η ταχύτητα του ποδηλάτη σε Km/h 

 

Θέμα 5ο 

Α. Όπως είναι γνωστό, τα µαχαίρια και τα ψαλίδια ακονίζονται στην κόψη τους. Για 
ποιό λόγο νοµίζετε; 
Β. Τα βαριά ζώα (π.χ. ελέφαντες, καµήλες) έχουν µεγάλα πέλµατα. Γιατί, κατά τη 
γνώµη σας; 
Γ. Τι ονοµάζεται τριβή και γιατί είναι απαραίτητη στην καθημερινή ζωή; 
 
 

Θέμα 6ο 

Στο µικρό έµβολο µιας υδραυλικής αντλίας ασκείται δύναµη F1=40Ν ενώ το εµβαδόν του 

είναι Α1=10cm2.  

Α. Να υπολογίσετε τη δύναµη F2 που ασκείται στο µεγάλο έµβολο, αν το εµβαδόν του είναι 

A2=50cm2. 

Β. Να συγκρίνετε τις πιέσεις στα δύο έµβολα. Ποιά αρχή βρίσκει εφαρµογή; 

 

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα! 

 

        Καλή επιτυχία!!! 

Επιμέλεια: Σπανάκη Μαρία 
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